SENATO ATASKAITA 2014
Senato pirmininkė prof. dr. Ieva Kuizinienė
Senatas, remdamasis Statuto 48 p. reikalavimais, kasmet ne vėliau kaip per tris
mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos privalo atsiskaityti VDA bendruomenei.
Ataskaitiniais metais, kaip ir planuota, įvyko 5 Senato posėdžiai.
Pirmame 2014 m. sausio 22 d. Senato posėdyje, remiantis 2013 m. patvirtintu nauju
VDA statutu, patvirtintas naujasis Senato darbo reglamentas, numatantis naujas Senato funkcijas
bei dalies Senato funkcijų perleidimą VDA tarybai. Posėdyje išanalizuotos ir patvirtintos
priėmimo į VDA taisyklės, patvirtinta preliminari Senato darbotvarkė 2014 metams. Senato
nariai susipažino su Studentų atstovybės atlikto studijų kokybės vertinimo išvadomis (apklausoje
dalyvavo 333 studentai). Buvo pateikti siūlymai studijų kokybei gerinti. Kaip ir kiekvienais
metais Senate patvirtintas Valstybės biudžeto lėšų paskirstymas tarp VDA padalinių.
Antrame Senato posėdyje kovo 26 d. išklausytos ir vienbalsiai patvirtintos Rektoriaus,
Senato bei Studentų atstovybės ataskaitos už 2013 metus. Senatoriai išanalizavo VDA
pedagoginių vardų teikimo tvarkos aprašą, kuris patvirtintas su redakciniais patikslinimais.
Pasiūlyta rasti galimybę Dailėtyros instituto darbuotojams aktyviau įsijungti į pedagoginę veiklą
bei gauti pedagoginius vardus (nuostatų rengimas deleguotas Senato mokslininkų ir mokslininkų
pedagogų atestacijos ir konkursų vedimo komisijos pirmininkei dr. Tojanai Račiūnaitei). Vietoje
į VDA Tarybą išrinkto prof. Jono Audėjaičio prof. Stasys Žirgulis patvirtintas naujuoju Senato
nariu, atstovaujančiu Kauno fakultetą. Svarstyta ir pritarta Rektoriaus siūlymui leisti mokėti
pedagogams, mokslo darbuotojams, tyrėjams ir kitiems darbuotojams už papildomus darbus
vienkartines priemokas iki 200 proc. Daktaro diplomas įteiktas Monikai Saukaitei.
Trečiame Senato posėdyje gegužės 21 d. garbės profesoriaus vardas vienbalsiai
suteiktas Kęstučiui Zapkui už „pažangaus meninio mąstymo puoselėjimą, naujos lietuvių
menininkų kartos ugdymą, nuopelnus VDA ir jaunųjų Lietuvos menininkų įtraukimą į atvirą
visuomenę“. Šiame posėdyje senatoriai išanalizavo dokumentų Rektoriaus pareigoms eiti atitiktį
Rektoriaus nustatytiems reikalavimams bei pripažinę, kad prof. Audriaus Klimo pateikti
dokumentai atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pateikė šią kandidatūrą tvirtinti
rektoriumi VDA tarybai. Posėdyje susipažinta su katedros vedėjo veiklos bei skyrimo tvarkos
aprašais, kurie balsų dauguma patvirtinti su nurodymu atsižvelgti į posėdžio metu pateiktas
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pastabas. Taip pat nagrinėti Studijų programų komitetų nuostatai bei po išankstinio vertinimo
elektroniniu paštu gautos senatorių pastabos ir pasiūlymai. Nuostatus senatoriai patvirtino.
Išreikštas pageidavimas numatyti šių komitetų darbo apmokėjimo tvarką. Pastebėta, kad skirtis
tarp katedros vedėjo ir studijų programos komiteto vadovų veiklos ir atsakomybės nėra visiškai
aiški. Posėdyje pristatytas ir patvirtintas ketinamos vykdyti Dizaino krypties II pakopos studijų
programos (Vizualiųjų komunikacijų dizainas) aprašas bei pritarta jo teikimui akreditacijai
SKVC.
Ketvirtame Senato posėdyje spalio 29 d. Senato nariai susipažino su stojamųjų
egzaminų rezultatais, naujovėmis. Konstatuota, kad priimtų studijuoti skaičiaus pokyčiai VDA
buvo nežymūs. Vis tik siūlyta ieškoti galimybių stiprinti VDA konkurencingumą. Svarstytos
galimybės ankstinti egzaminų laiką bei keisti jų struktūrą. Posėdyje pristatyti ir balsavimo būdu
išrinkti du nauji Senato nariai: Mokslo prorektorius dr. Marius Iršėnas ir Meno prorektorius
Julijonas Urbonas. Taip pat susipažinta ir patvirtinti Studentų atstovybės siūlomi nauji Senato
nariai: nuo Telšių fakulteto Mantas Petreikis, nuo Kauno – Rokas Jakubauskas. Vilniaus
fakulteto dekanas įpareigotas surengti šio fakulteto atstovo į Senatą rinkimus (vietoje į VDA
tarybą išrinkto prof. Alvydo Lukio) ir pristatyti senatoriams kitame posėdyje. Senato pirmininkė
kreipėsi į Senato narius kviesdama aktyviau dalyvauti Senato darbo komitetuose. Senato nariams
pakartotinai pateikti Senato darbo komitetų sąrašai su prašymu teikti rekomendacijas dėl galimo
komitetų perorganizavimo bei dar kartą įvertinti savo galimybes ir pageidavimą dalyvauti vieno
ar kito komiteto darbe. Senato pirmininkės prašymu, Senatui pritarus, Mokslo ir meno bei
fakultetų fondų valdytojai paprašyti metų pabaigoje pateikti jų valdomų fondų lėšų panaudojimo
ataskaitas. Posėdyje taip pat pristatytas VDA neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi
pasiekimų bei kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas, kurį pristatė Studijų
kokybės skyriaus vedėja Vitalija Gražienė. Aprašui pritarta, įpareigojant suvienodinti kredito
kainą su valstybės nefinansuojamų studijų kaina (pagal mokslų kryptis). Posėdžio metu svarstyta
„Kino ir medijų scenografijos“ studijų programos integravimo į VDA Scenografijos programą
galimybės. Senato sprendimu nutarta pritarti šios programos integravimui, įpareigojant projekto,
kurio rėmuose programa parengta, vykdytojus, pateikti Senatui raštišką analizę, kodėl projektas
nepasiteisino. Daktaro diplomas įteiktas Linai Michelkevičei. Senatoriai informuoti, kad
Rektoriaus inauguracija vyks 2014 lapkričio 21 d. 17 val. VDA gotikinėje salėje.
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2014 m. gruodžio 17 d. posėdyje buvo pritarta ir siūloma tvirtinti Taryboje VDA lėšų
paskirstymą tarp programų ir paprastųjų lėšų paskirstymą tarp Kauno, Klaipėdos, Telšių ir
Vilniaus padalinių. Balsuojant pritarta Vilniaus fakulteto siūlomam naujam Senato nariui – prof.
Jonui Gasiūnui. Studentų atstovybės prašymu vietoje iki šiol juos atstovavusio Pauliaus
Dovydavičiaus išrinkta Adelė Pukelytė. Posėdžio metu pristatytas ir patvirtintas VDA Meno ir
mokslo reglamentas. Prof. Jonas Audėjaitis supažindino senatorius su poreikiu Kauno fakultete
pradėti vykdyti atskirą interjero dizaino programą. Po diskusijų, tokiai programai pritarta,
konstatuojant, kad priėmus kitokį sprendimą, šią nišą užimtų giminingi universitetai. Studijų
prorektorė senatoriams dar kartą pristatė teisės aktą, reglamentuojantį neformaliuoju ir
savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų bei kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos
aprašą, bei atkreipė dėmesį, kad užskaitomų kreditų įkainiai patvirtinti akte ir yra
nekvestionuojami. Įsigilinę į teisės akto reikalavimus Senatoriai atšaukė prieš tai vykusiame
posėdyje pateiktą įpareigojimą suvienodinti užskaitomų kreditų kainą su valstybės
nefinansuojamų studijų kreditų kaina (pagal kryptis).
Vertinant 2014 metų Senato darbą galima konstatuoti, kad posėdžių skaičius buvo
optimalus, jų dienotvarkė intensyvi. Tarp svarbiausių svarstytų ir patvirtintų dokumentų galima
paminėti Senato darbo reglamentą, numatantį naujas Senato darbo kryptis ir atsakomybę, VDA
pedagoginių vardų teikimo tvarkos aprašą (gaila, kad svarstymo metu pateiktos pastabos ir
nutarimas parengti pataisas 2014 m. liko neįgyvendinti), katedros vedėjo veiklos bei skyrimo
tvarkos aprašus bei studijų programų komitetų bei jų vadovų skyrimo ir veiklos aprašus,
sudariusius galimybes bent dalinai sumažinti (tačiau neeliminuoti) keletą metų tvyrojusį visišką
neaiškumą tarp šias pareigybes einančių darbuotojų funkcijų, jų įgaliojimų ir atsakomybės ribų,
atskaitomybės.
Konkurencines VDA pozicijas regionuose sustiprino naujai patvirtinta Interjero dizaino
studijų programa, kuri bus pradėta vykdyti Kauno fakultete.
Svarbus ir alternatyvias studijų galimybes suteikiantis „Neformaliuoju ir savaiminiu
būdu įgytų mokymosi pasiekimų bei kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas“.
Nors kvietimas Senato nariams aktyviau dalyvauti Senato komitetų veikloje
nepasiteisino, tačiau galima konstatuoti, kad daugelis senatorių suprato būtinybę su posėdžiams
pateiktais dokumentais susipažinti iš anksto. Tai sudarė galimybę sklandžiau vadovauti
posėdžiams, o jų metu pateikti siūlymai ir pastabos buvo konstruktyvūs.
3

Senato nutarimai 2014
Senato 2014-01-22 Nr. S-2014-1 nutarimai ir svarstyti klausimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo ir svarstyto klausimo turinys

Nr. S-2014-1/1
Nr. S-2014-1/2

Tvirtinti prof. Petrą Mazūrą Senato pirmininko pavaduotoju
Tvirtinti naujus senato narius: SA atstovybės pirmininkę Katažyną Jancevič ir Kauno
fakulteto SA atstovą Ričardą Dovgialo
Pritarti ir siūlyti VDA Tarybai tvirtinti gautų iš biudžeto lėšų paskirstymą tarp
programų:
1) 1.010 programai „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei
veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas“ (paprastosios lėšos) – 19 302 tūkst.
Lt
2) 1.02 programai „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“ – 757
tūkst. Lt
Tvirtinti 1.010 programos lėšų paskirstymą tarp Kauno, Telšių ir Vilniaus su Klaipėda
padalinių
Tvirtinti 1.010 lėšų sąmatą
Pritarti ir siūlyti VDA Tarybai tvirtinti nebiudžetinių lėšų programos sąmatą
Tvirtinti 1.02 lėšų sąmatą
Tvirtinti lėšų paskirstymą 2013–2015 metams už meno, mokslinių tyrimų ir
projektinės veiklos rezultatus 2009–2011 m.
Tvirtinti Senato posėdžių planą 2014 m.
Tvirtinti VDA Senato darbo reglamentą
Tvirtinti Priėmimo į Vilniaus dailės akademiją 2014 m. taisykles (į I, II, III studijų
pakopos ir į laipsnio nesuteikiančias studijas pedagogo kvalifikacijai įgyti)
Vilniaus dailės akademijos Senatas,vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aukštojo
mokslo įstatymo 63 straipsniu ir VDA profesoriaus emerito vardo suteikimo
taisyklėmis, siekdamas paremti iškilius Akademijos mokslininkus ir pedagogus,
remdamasis VDA Emeritūros komisijos patvirtintu VDA Aukštųjų studijų fakulteto
tarybos nutarimu, suteikia profesoriaus emerito vardą prof. dr. Algimantui Mačiuliui
Tvirtinti VDA stipendijų skyrimo nuostatas

Nr. S-2014-1/3

Nr. S-2014-1/4
Nr. S-2014-1/5
Nr. S-2014-1/6
Nr. S-2014-1/7
Nr. S-2014-1/8
Nr. S-2014-1/9
Nr. S-2014-1/10
Nr. S-2014-1/11
Nr. S-2014-1/12

Nr. S-2014-1/13

Svarstyti klausimai
Pasirašius tarybos narių įsipareigojimus prasidėjo naujai išrinktos Vilniaus dailės
akademijos Tarybos narių įgaliojimai
Pristatyti VDA studentų apklausos rezultatai
Pristatytos galimos VDA investicijų plano kryptys iki 2020 metų
Senato 2014-02-10 Nr. S-2014-1 elektroninio balsavimo nutarimas
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo turinys

Nr. S-2014-02-10

Pritarti ir teikti tvirtinti VDA Tarybai Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašą

Senato 2014-03-26 Nr. S-2014-2 nutarimai ir svarstyti klausimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo ir svarstyto klausimo turinys

Nr. S-2014-2/1
Nr. S-2014-2/2

Tvirtinti Senato nariu Kauno fakultete išrinktą prof. Stasį Žirgulį
Pritarti ir siūlyti Tarybai tvirtinti Rektoriaus 2013 m. ataskaitą
Įpareigoti Senato mokslininkų ir mokslininkų pedagogų atestacijos ir konkursų
vedimo komisija pirmininkę T. Račiūnaitę iki kito Senato posėdžio (planuojama 2014-

Nr. S-2014-2/3
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Nr. S-2014-2/4

Nr. S-2014-2/5

05-21) sudaryti darbo grupę ir atsižvelgus į pastabas, pateikti svarstymui pataisytą
Vilniaus dailės akademijos pedagoginių vardų teikimo tvarkos aprašą
Pritarti ir siūlyti VDA Tarybai tvirtinti Vilniaus dailės akademijos Darbo apmokėjimo
nuostatų, patvirtintų VDA Rektoriaus 2009-09-29 įsakymu Nr. VĮ-75, punktą 8.1.2.
nustatantį iki 200 % priemokų dydį (vietoje buvusių 100 %)
Nurašyti netinkamą naudoti materialųjį turtą – Tapybos katedros kompiuterį Pentium
(12 107 Lt)
Svarstyti klausimai
Monikai Saukaitei įteiktas Daktaro diplomas
Išklausyta Senato 2013 m. darbo ataskaita
Išklausyta Studentų atstovybės 2013 m. ataskaita

Senato 2014-05-21 Nr. S-2014-3 nutarimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo turinys

Nr. S-2014-3/6

Suteikti Garbės Profesoriaus vardą Kęstučiui Zapkui už pažangaus meninio mąstymo
puoselėjimą, naujos lietuvių menininkų kartos ugdymą, nuopelnus VDA ir jaunųjų
Lietuvos menininkų įtraukimą į atvirąją visuomenę.
Prof. Audriaus Klimo kandidatūra atitinka Rektoriaus pareigoms nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir yra teikiama VDA Tarybai
Tvirtinti Studijų planą ir studijų grafiką 2014–2015 m. m.
Atsižvelgus į pateiktas pastabas tvirtinti Katedros vedėjo veiklos aprašą
Tvirtinti Katedros vedėjo skyrimo tvarkos aprašą
Tvirtinti Studijų programų komitetų nuostatus
Tvirtinti ketinamos vykdyti Dizaino krypties II pakopos studijų programos (vizualiųjų
komunikacijų dizainas) aprašą ir teikti SKVC akreditacijai

Nr. S-2014-3/7
Nr. S-2014-3/8
Nr. 2014-3/9
Nr. 2014-3/10
Nr. 2014-3/11
Nr. 2014-3/12

Senato 2014-10-29 Nr. S-2014-4 nutarimai ir svarstyti klausimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo ir svarstyto klausimo turinys

Nr. S-2014-4/13

Tvirtinti naujais Senato nariais Meno prorektorių Julijoną Urboną ir Mokslo
prorektorių dr. Marių Iršėną
Tvirtinti naujais Senato nariais Telšių fakulteto studentų atstovą Mantą Petreikį ir
Kauno fakulteto studentų atstovą Roką Jakubauską
Iki kito Senato posėdžio pateikti pirmininkei Senato narių pageidavimus, kurioje
Senato komisijoje jie norėtų dirbti
Tvirtinti Senato meno ir mokslo komisijos pirmininkus: prorektorių menui Julijoną
Urboną ir prorektorių mokslui dr. Marių Iršėną
Įpareigoti Vilniaus fakulteto dekaną Česlovą Lukenską iki kito Senato posėdžio
suorganizuoti rinkimus į Vilniaus fakulteto atstovo vietą Senate
Senato studijų kokybės komitete išanalizuoti priėmimo sąlygų tobulinimo galimybes ir
pristatyti kitame Senato posėdyje
Tvirtinti Vilniaus dailės akademijos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi
pasiekimų bei kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą, įpareigojant
suvienodinti kredito kainą su valstybės nefinansuojamų studijų kredito kaina
a) Pritarti programos „Kino ir medijų scenografija“ integravimui į VDA Scenografijos
programą;
b) Įpareigoti projekto vykdytojus pateikti Senatui raštišką analizę, kodėl projektas
nepasiteisino
Nurašyti susidėvėjusį Klaipėdos fakulteto automobilį Ford Mondeo, valstybinis Nr.
UVD 582

Nr. S-2014-4/14
Nr. S-2014-4/15
Nr. S-2014-4/16
Nr. S-2014-4/17
Nr. S-2014-4/18
NR. S-2014-4/19

NR. S-2014-4/20

Nr. S-2014-4/21
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NR. S-2014-4/22
NR. S-2014-4/23

Nr. S-2014-4/24

Pritarti ir perduoti VDA Tarybai VDA Profsąjungos prašymą padidinti per krizę
sumažintus VDA darbuotojų atlyginimus
Pritarti ir perduoti VDA Tarybai Rektoriaus pavaduotojo ūkio reikalams prašymus dėl
pripažinto netinkamu naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo:
Klaipėdos fakulteto programinė įranga Photoshop ir kompiuteris Athlon 64 (13-1-381)
– 2005 m. 6298 Lt;
VDA leidyklos kompiuteris 386 DX/25/18 – 1993 m. 7094 Lt;
VDA muziejaus kopijavimo aparatas Triumph-Adler su priedais – 2004 m. 9971 Lt;
Automobilis Volvo 940 RVJ649– 2005 m. 4000 Lt;
Automobilis Opel Combo MVN584 – 1999 m. 22 450 Lt;
Automobilis Ford Transit UVE758 – 1994 m. 117 822 Lt
Pavesti IT skyriaus specialistams išsiaiškinti galimybę dalyvauti A. ir A. Tamošaičių
galerijoje vykstančiuose Senato posėdžiuose Skype konferencijos būdu
Svarstyti klausimai
Linai Michelkevičei įteiktas Daktaro diplomas

Senato 2014-12-17 Nr. S-2014-5 nutarimai ir svarstyti klausimai
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo ir svarstyto klausimo turinys

Nr. S-2014-5/25

Tvirtinti Senato nariais nuo Vilniaus fakulteto prof. Joną Gasiūną, nuo Studentų
atstovybės – Adelę Pukelytę
Tvirtinti VDA Meno ir mokslo veiklos reglamentą
Pritarti ir teikti VDA Tarybai tvirtinti:
a) lėšų pasiskirstymą tarp programų;
b) paprastųjų lėšų pasiskirstymą tarp VDA Kauno, Klaipėdos, Telšių ir Vilniaus
padalinių;
c) darbuotojų atlyginimo pakėlimo 6 procentais galimybę
Pritarti Interjero dizaino programos vykdymui VDA Kauno fakultete.
Tvirtinti Vilniaus dailės akademijos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi
pasiekimų bei kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą
Pritarti ir teikti VDA Tarybai tvirtinti VDA Nidos meno kolonijos meno ir edukacinių
renginių įkainius

Nr. S-2014-5/26
Nr. S-2014-5/27

Nr. S-2014-5/28
Nr. S-2014-5/29
Nr. S-2014-5/30

Svarstyti klausimai
Almantui Bružui įteiktas Daktaro diplomas

Senato nariai
(išrinkti 2011-11-23 Senato posėdyje Nr. S-8, patikslinti 2014-12-17 Senato posėdyje Nr. S-2014-5):
Senato pirmininkė prof. dr. Ieva Kuizinienė;
Senato pirmininko pavaduotojas prof. Petras Mazūras;
Senato nariai pagal pareigas: prof. Audrius Klimas, Julijonas Urbonas, dr. Marius Iršėnas;
Vilniaus fakulteto atstovai: prof. Giedrius Jonaitis, prof. Aušra Lisauskienė, prof. Jonas Gasiūnas, doc.
Juozas Brundza, doc. Alvydas Mandeika, prof. Alvydas Šeibokas, prof. Alvydas Klimas;
Aukštųjų studijų fakulteto atstovai: prof. Stasys Žirgulis, prof. Algirdas Dovydėnas, prof. Eglė Ganda
Bogdanienė, prof. Rimvydas Kepežinskas, prof. Artūras Raila;
Kamieninių padalinių atstovė dr. Tojana Račiūnaitė;
Kauno fakulteto atstovai: prof. Pranas Griušys, prof. Laima Oržekauskienė, prof. Saulius Juozas Jarašius,
prof. Virgilijus Trakimavičius, doc. Edmundas Jackus;
Telšių fakulteto atstovas doc. Ramūnas Banys;
Studentų atstovai: Katažyna Jancevič, Adelė Pukelytė, Mantas Petreikis, Dovydas Abramavičius,
Laurynas Kubilius, Rokas Jakubauskas.
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Senato komisijos
Senato komisijos buvo patvirtintos Senato posėdyje 2012-03-21 Nr. S-2, pasikeitus Senato nariams
papildytos 2013 ir 2014. Pateikiamas paskutinis variantas Senate tvirtintas nebuvo.
Studijų kokybės grupė: prof. Eglė Ganda Bogdanienė (pirmininkė), prof. Alvydas Klimas, doc. Ramūnas
Banys, prof. Virgilijus Trakimavičius, stud. Katažyna Jancevič, stud. Rokas Jakubauskas. Kviestieji nariai: doc. dr.
Vitalija Gražienė, doc. Č. Lukenskas, doc. Romualdas Kučinskas.
Meno ir mokslo komisija: doc. Julijonas Urbonas, dr. Marius Iršėnas (pirmininkai),
prof. Alvydas Klimas, prof. Aušra Lisauskienė, prof. Laima Oržekauskienė, doc. Juozas Brundza, stud. Adelė
Pukelytė. Kviestieji nariai: doc. dr. Vaidutė Ščiglienė, dr. Viktoras Liutkus.
Strateginio planavimo ir ekonominių klausimų komisija: dr. Marius Iršėnas (pirmininkas), prof. Stasys
Žirgulis, prof. Audrius Klimas, prof. Jonas Gasiūnas, doc. Alvydas Šeibokas, prof. Petras Mazūras. Kviestieji nariai:
doc. Saulius Vengris, Virgilijus Kireilis.
Menininkų pedagogų atestacijos ir konkursų vedimo komisija: doc. Alvydas Mandeika (pirmininkas), prof.
Algirdas Dovydėnas, prof. Saulius Juozas Jarašius, prof. Giedrius Jonaitis, stud. Mantas Petreikis, stud. Laurynas
Kubilius. Kviestieji nariai: prof. Romualdas Inčirauskas, prof. Gintaras Čaikauskas (VGTU), doc. G. RiškutėKariniauskienė (LEU), doc. J. Kaušpėdaitė (VDK).
Mokslininkų ir mokslininkų pedagogų atestacijos ir konkursų vedimo komisija: dr. vyresn. m. d. Tojana
Račiūnaitė (pirmininkė), dr. Marius Iršėnas. Kviestieji nariai: prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė, habil. dr.
vyriausioji m. d. Rūta Janonienė. doc. dr. Vaida Ščiglienė, prof. dr. K. Lupeikis (VGTU), dr. vyresn. m. d. Dalia
Vasiliūnienė (KFMI), prof. Dalius Jonkus (VDU).
Etikos komisija: prof. Rimvydas Kepežinskas (pirmininkas), doc. Edmundas Jackus, prof. Artūras Raila,
prof. Pranas Griušys, prof. Saulius Juozas Jarašius, stud. Dovydas Abramavičius.
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